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4        ِنكاتى دربارة دعاى قنوت شبانة اميرالمومنين    
[على لباف]

نكتة اوّل: شيخ ابو السعادات أسعد بن عبدالقاهر اصفهانى (ره) (زنده در سال 635ق) در كتاب 
َرشُح الَوالء فى شرح الدعاء اين دعا را شرح كرده است.1 

عّالمه سّيد محسن امين (ره) در أعيان الشيعآل2 به معّرفى شخّصيت علمى شيخ ابو السعادات 
پرداخته و با وصفهايى همچون عالم، فاضل، جليل، و محّقق از وى تجليل نموده و به تأليف 

اين كتاب توّسط شيخ ابو السعادات تصريح كرده است.
شيخ ابوالسعادات (قدس سره) از بزرگاِن حديث و از َمشايخ جمال العارفين، سّيد بن طاووس 
حلّى (رضى الدين على) مى باشد.3 شايان ذكر است كه سّيد بن طاووس (قدس سره) نسخه اى 
از اين شرح را در اختيار داشته و در كتاب اليقين4 با استناد به اين شرح، حديثى را نيز نقل كرده 

است. 
سّيد بن طاووس (قدس سره) در سال 635 قمرى در شهر بغداد، محضر جناب شيخ ابوالسعادات 

(قدس سره) را درك نموده و از ايشان اجازة حديث دريافت كرده است.5 
نكتة دوم: عالم جليل القدر شيخ تقى الدين ابراهيم كفَعمى از عالماِن بلند آوازة جبل عامل 
لبنان، در سال 895 ق با مراجعه به بيش از 239 منبع و مأخذ، كتاب ُجّنآل األمان الواقيآل مشهور 

به ِمصباح كفعمى را تأليف كرده است. 
وى اين دعا را در كتابش نقل كرده و در حواشى آن، جهت شرح برخى فرازهاى اين دعا، به 

بخش هايى از كتاب َرشُح الَوالء اشاره و استناد نموده است. 
از نكات قابل توّجه دربارة كتاب ِمصباح كفَعمى آن است كه:

مولّف در دوران اقامتش در نجف اشرف، به گنجينة كتاب هاى موجود در خزانة كتابخانة حرم 

1.  اين كتاب با تحقيِق شيخ قيس العّطار (بى نا، 1421ق) منتشر شده است.
2.  جلد3، / 297.

3.  ر.ك: فالح السائل، ص 15؛ اليقين،ص 279، باب 98. 
4.  ص473، باب184.

5.  ر.ك: فالح السائل، ص 15.
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اميرالمؤمنين دسترسى داشته است.1  
مولّف در ابتداى اين اثر گران قدر (چاپ سنگى،  صفحة 4) تصريح مى فرمايد كه: «مطالب 

اين كتاب را از منابع و مآخذ مورد اعتماد جمع آورى نموده ام». 
بى ترديد، شهادت دادِن اين عالم بلند آوازة جهان تشّيع به اعتباِر منابِع مورد استفاده اش در 

تأليف كتاِب مصباح، در «وثوق به صدور» اين دعا، بسيار حائز اهمّيت است. 
نكتة سوم: عّالمة مجلسى در بحاراألنوار2 تصريح دارد كه: «اين دعا در ميان شيعيان شهرتى 

فراگير دارد».
ــيعه برخوردار نبود، هرگز به چنين  بى ترديد، اگر اين دعا از «وثوق صدورى» نزد علماى ش

مرتبه اى در ميان شيعيان دست نمى يافت.
نكتة چهارم: شيخ اعظم، مرتضى انصارى(ره)ـ  كه حوزه هاى علمّيه شيعه وامدار كتاب هاى 
ــت، ذيل بحثى فقهى در«كتاُب الصالآل»3 به انتساب اين دعا به امير  ــائل و مكاسب اوس رس

( كدعاء صنمى قريش الذى كان يقنت به اميرالمومنين...= ).تصريح دارند المومنين
نكتة پنجم: كتاب شناس بلند آوازة جهان تشّيع مرحوم شيخ آغا بزرگ تهرانىدر كتاب 
الّذريعآل (مجلّدات11و13) بيش از ده كتاب را برمى شمرد كه در شرح اين دعا به رشته تحرير 

درآمده اند: 
همچنين در الّذريعآل4 تصريح مى نمايند كه:

دعاى صنمى قريش، همچون دعاهاى ابوحمزه،  جوشن، ِسمات، َمشُلول و 
ــناخته شده) است كه عالمان امامّيه به شرح  كميل از زمرة ادعّية معروفه (ش

آن پرداخته اند.

1.  ر.ك: رياض العلما، 21/1.
ــيارى به خود گرفته اســت كه اسامى آن عبارتند از: «الخزانة       كتابخانه حرم مطّهر، در طول تاريخ نام هاى بس
الغروية» كه مشهورترين و شايع ترين نام نزد مردم است؛ «مكتبة الصحن العلوى»، «المكتبة العلوية»، «المكتبة 

الحيدرية». نام كنونى آن «مكتبة الروضة الحيدرية» است.
2.  394/30، چاپ بيروت

3.   المكاسب، 1/ 415ـ416، چاپ كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى. 
246/13  .4
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نكتة ششم: شهيد ثالث قاضى نوراهللا شوشترى در اِحقاق الحق1  به اين دعاى اميرالمؤمنين
 استناد فرموده و فرازهايى از آن را نيز نقل كرده است.  

ــى نجفى (ره) در پارقى شمارة 2 از همين صفحه، به حصوِل اطمينان به صدور  آيآلاهللا مرعش
اين دعا به دليِل اعتماد بزرگان شيعه به اين دعا و نقل نمودِن آن در كتاب هايشان،  تصريح 
مى فرمايد: «وبالجملة صدور هذا الدعاء مّما يطمئن به، لنقل األعاظم إيّاها فى كتبهم و 

اعتمادهم عليها». 

337 /1  .1




